عنواین پیشنهادی جهت تولید مقاالت ویروسی و با جذب باال در سوشال های تلگرام واینستاگرام:

لطفا متن این مقاالت با دقت مضاعف نوشته شود تا در تبدیل خوانندگان به مشتری نقش موثرتری ایفا کنند.
بدیهیست که انتخاب عنوان خوب باعث می شود که مخاطب وارد فانل(سایت )شود ،اما از نقش مهم سایر
خطوط نباید غافل بود.
وظیفه خط اول این است که کاری کند که پارگراف اول خوانده شود.
وظیفه پارگراف دوم این است که کاری کند که پارگراف سوم خوانده شود و ...

عناوین پیشنهادی :

 7دلیل برای مراجعه به مشاوره حقوقی
(دلیلی مثل ایجاد حس آرامش و رفع استرس در فرد – دالیلی مثل تخصصی بودن مسائل حقوقی –
دالیلی مثل )...

چقدر با بدبختی فاصله داری ؟
(اشاره شود به روش های کاله برداری در معامالت پرتعداد مثل مسکن و خودروهای لوکس و نیاز به
مشاوره حقوقی در این زمینه جهت اینکه سر مخاطب کاله نرود).
 5موقعیت که مراجعه به مشاور حقوقی ضروری است.

 5دلیل برای اینکه به کارفرما سفته ندهید!

 7نکته در مورد خرید خانه که اگر رعایت نکنید سرتان کاله می رود!
 3نکته مهم که اگر در محضر ثبت ازدواج رعایت نکنید شما را راهی زندان میکند!
چگونه هم ماشین می خرند ،هم سود میکند ،هم ماشین نخریده اند!!!
اشاره به افرادی که پس از خریدخودرو با اشاره به اینکه در قرارداد قید نشده که تصادفی بود معامله تا
مرز فسخ می برند و بعضا با این روش از فروشنده بی اطالع باج گیری میکنند)
میلیارد جنجالی ایران  :یک پای سیب تازه گاز می زنم و قرار داد امضاء میکنم!
(اشاره به اینکه یک میلیارد جنجالی (مثال م .ز ) با استخدام یک وکیل یا مشاور حقوقی با نهایت آرامش
قرارداد های پچیده را عقد می کنند و همیشه موفق است)

 5مشخصه افرادی که خود را وکیل جا می زنند.
اشاره به افرادی که با کاله برداری خود را وکیل جا زده و .....

